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על סדר היום:
.1

לוגו המועצה – לקראת דיון במליאה.

.2

הפניית סבסוד ל 20-יח"ד (תוכנית גלנט).

.3

דו"חות סיכום:
 )1מעקב החלטות ועדת הנהלה ומליאה בשנת .2015
 )2תוצרי ועדת שכר .2014-2015

.4

תוכנית העבודה השנתית של ועדת ההנהלה.

.5

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

לוגו המועצה – לקראת דיון במליאה:
מוזמנת :מיכל שבן קוצר ,דוברת המועצה
עודד:

לפני מספר חודשים המליאה החליטה על בחינת חלופות ללוגו המועצה,
הצוות גיבש את המלצותיו .המטרה היא להגדיר את האופן בו יתנהל
הדיון ויתקבלו ההחלטות במליאה.

מיכל:

העיסוק בלוגו הוא נושא שעלה בתהליך האסטרטגי .במליאה שדנו
בנושא הוצג מדוע הלוגו הנוכחי לא נותן מענה לצרכים.
הועדה שהמליאה מינתה עבדה באופן סדור ,ושיתפה את הציבור
בהגשת הצעות והתייחסויות אליהן .ליאור ניסקי ייצג את המליאה
בועדה .המעצבת שנבחרה פעלה באופן שוטף מול הועדה לייצר 3
חלופות :שדרוג הלוגו הקיים ,שימוש באלמנטים מהלוגו הקיים ויצירת
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לוגו חדש לחלוטין .בסופו של תהליך ,הועדה ממליצה על לוגו המבוסס
על אלמנטים מהלוגו הקיים.
במליאה הכוונה להציג את עבודת הצוות ואת עמדתו .מוזמנים :המעצבת
ונציגת ציבור.
אלון:

יש תחושה שזו לא החלטה שהמליאה צריכה לקבל בלי היוועצות
מסודרת עם הציבור או הנהלות הישובים .יתכן שיש מקום לביצוע סקר
בקרב התושבים .מבקש להציג חלופה של שימוש בלוגו הקיים עם
"מתיחת פנים" וכיתוב בולט של שם הרשות.

איציק :הנושא כבר נפתח לציבור .אפשר לקבל החלטה במליאה.
הוחלט:
1-16-1

.2

 )1תוצרי הועדה יובאו לדיון במליאה.
 )2אלון ועודד יגבשו המלצה למליאה לנוהל קבלת החלטה
בנושא.

הפניית סבסוד ל 20-יח"ד (תוכנית גלנט):
מוזמן :נפתלי סיון ,המטה האסטרטגי
אלון:

בהתאם להחלטת המליאה ,הנושא נבחן ,והובהר שאנו אכן יכולים
לקיים דיון .התקיימה התייעצות עם גלנט ,שר השיכון ,שיזם את המהלך.
מדובר באפשרות לתת סבסוד של  180אש"ח או  75%מעלות הביצוע –
הנמוך מהשניים .ברגע שמשווקים – האפשרות עוברת לישוב הבא .זה
מיועד למבנן "בתול" ,כזה שאין עליו התחייבות כספית .זה צריך להיות
מופנה למתחם באחד מישובי עוטף עזה ,שיבנה כמה שיותר מהר .לכן,
ההנהלה הפעילה הגדירה את אור הנר כישוב היעד.

חקל'ה :האם זה לא יכול ליצור פער בין נקלטים באותו ישוב ,שקיבלו רמת
סבסוד שונה?
שמעון :נכון שנוצרת כאן הפליה .הצעה הועלתה בראיה עירונית .היא בוצעה
במקור רק להרחבות ,ורק בהמשך הורחבה גם לשטח המחנה .לא יודע
מה תהיה צורת המעקב של משרד השיכון בפרוייקט זה.
נפתלי :מציג את הקריטריונים ,שהביאו להחלטה לבחור באור הנר:
 זמינות תכנונית לביצוע. פרויקט חדש. כמה שיותר מהר. לא לחלק בין ישובים. מכוון לישובים ב 0-7-ק"מ מהגבול.בסבב שקיים התברר שאור הנר הוא היחיד שעומד בדרישות בנקודת
הזמן הנוכחית.
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איציק :חשוב שנעדכן את מנגנון "טבלת הצדק" ,שישקף את סך ההשקעות
בישובים.
הוחלט:
לאשר את הפניית הסבסוד ל 20-יח"ד לאור הנר.

1-16-2


הערה :לאור פניה של הנהלת כפר עזה ,שבאה בעקבות ההחלטה ,סוכם
להמשיך לבחון את הנושא.

.3

דו"חות סיכום:

)1

מעקב החלטות ועדת הנהלה ומליאה בשנת 2015
עודד:

)2

תוצרי ועדת שכר 2014-2015
עודד:

.4

מציג דוחות מסכמים לביצוע החלטות ועדת הנהלה והמליאה בשנת
 .2015בסך הכל ,יש ביצוע כמעט מלא של ההחלטות שהתקבלו
בשני הפורומים .הסיכום מסייע לנו לאתר נושאים שיש להמשיך את
הטיפול בהם.

מציג את המשמעויות הכספיות של החלטות ועדת שכר בשנתיים
האחרונות .הנתונים מעידים על מסגרת מבוקרת ומרוסנת .עם זאת,
פעילות הועדה נותנת מענים ראויים לצרכי העובדים ,בהתאם לכללים
ולתרומתם למערכת.

תוכנית העבודה השנתית של ועדת ההנהלה:
עודד:

מציג את הנושאים שהועלו ע"י ההנהלה הפעילה וחברי המליאה לדיון
בועדה בשנת  .2016צריך להבחין בין נושאים שימשכו על פני מספר
ישיבות (הנדסה ,איבים) ,ולבין נושאים שהם סעיף לדיון בישיבה (יחדיו,
דוברות וכו).

חקל'ה :סיכמנו שמדי שנה נביא שני ארגונים מהמועצה לדיון .לכן ,נכון
להתמקד במחלקת הנדסה והעמותה לקשיש.
הוחלט:

1-16-4

הנה"פ תכין תוכנית עבודה שנתית ,המבוססת על  10-12פגישות
בשנה .הנושאים המרכזיים:
 )1מחלקת הנדסה
 )2העמותה לקשיש-יחדיו
 )3עתיד איבים
 )4עתיד ספיר.טק
 )5דוברות ,תקשורת
 )6הקשר עם שדרות (בהתאם להתפתחויות)
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.5

שונות:
)1

תקציב פיתוח שנתי
שמעון:

מציג טיוטא של תקציב הפיתוח ל ,2016-אותו אנו נדרשים להגיש
בשלב זה למשרד הפנים.

הוחלט:
1-16-5/1
)2

תקציב פיתוח  2016יובא לאישור המליאה הקרובה.

ביצוע קרן לעבודות פיתוח ליום 31.12.15
שמעון:

מציג את מצב הקרן בסוף .2015

הוחלט:
1-16-5/2

ביצוע קרן לעבודות פיתוח ליום  31.12.15יובא לאישור המליאה
הקרובה.

רשם :עודד פלוט
העתק:

משתתפים
חברי המליאה
עלי דבסן ,מבקר המועצה
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